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طنین قطعات آذری زبان
در برج میالد

رحیمشهریاری خوانندهموسیقیپاپدرتازهترینکنسرتخوددرسال ۱۳۹۷در مرکزهمایشهایبرجمیالدتهران بهدیدارمخاطبانمیرود.
بهگزارشمیزان ،اینخوانندهسالگذشته،اجراهاییرادرچهارشهر«اورنجسیتی»«،سندیهگو»«،مونترال»و«ونکوور»تجربهکردهاستوآخرین
کنسرتویدربرجمیالداردیبهشتماهبرگزارشد.کنسرترحیمشهریاری یکشنبه ۹دی ۱۳۹۷درمرکزهمایشهایبرجمیالدبرگزارمیشود.

...

نگاهی به پدیده جدید «کاور» آهنگ در گفت و گو با  2آهنگ ساز

چهره ها
صدای روزبه بمانی به تئاتر راه یافت
روزبــه بمانی که این روزها
آلبوم «کجا باید بــرم» از
وی وارد بازار شده و مورد
توجه هوادارانش قرار
گرفته است اجازه داد
تا از ترانههای این آلبوم
درنمایش«لطف ًابامرگ
من موافقت کنید!!!»
استفاده شود .به گــزارش آنا ،این نمایش که نوشته
شهرام کرمی است ،به کارگردانی کــوروش ساسانیان
در سالن اصلی مجموعه تئاتر محراب آذرماه روی صحنه
خواهد رفــت .بازیگران ایــن نمایش (بــه ترتیب حروف
الفبا) :النا آهی ،جواد اینانلو ،علیرضا دهقانی ،ماندانا
عبقری و کوروش ساسانیان هستند .پوستر این نمایش از
سوی استاد اسماعیل خلج طراحی شده است که بهزودی
با حضور جمعی از هنرمندان و اهالی رسانه رونمایی
خواهد شد.

اولین کنسرت مشترک هنرمندان
فارسیزبان
کــنــســرت «عــاشــقــان ـههــای
بــیم ــرز» بــه عــنــوان اولــیــن
کنسرت مشترک کشورهای
فارسیزبان؛ایران،افغانستان
و تاجیکستان با حضور حسام
الدین سراج و اردشیر کامکار
در تهران برگزار میشود .به
گــزارش ایلنا ،ســراج دربــاره
ایــن اجــرا گفت« :ترانههایی که اجــرا میشود ،مشترک
ِ
مختلف ایــران ،افغانستان ،تاجیکستان و
بین کشورهای
کشورهایی است که به عنوان آسیای صغیر مشهورند» .وی
درباره ایده اولیه شکلگیری این کنسرت توضیح داد« :ایده
از «ترانههای زمین» سال گذشته آمد .آن کار ترانههایی
مشترکبینملیتهاوقومیتهایمختلفبودکهبراساس
آثاریازکشورهاییکهباهماشتراکاتیداشتندمثلاسپانیا،
مراکش،لبنان،ایرانوترکیهشکلگرفت».

برنامههای سالروز درگذشت «پدر گرافیک
ایران»
قــرار اســت در سیزدهمین
سالروز درگذشت مرتضی
مــمــیــز ،یـــک گــرافــیــســت
فرانسوی بــه ای ــران بیاید و
در کنار نمایش آثــار خود به
سخنرانی نیز بــپــردازد .به
گزارش ایسنا ،نمایش اتودها
و طراحیهای مرتضی ممیز
و سخنرانی و نمایش آثــار (تایپ دیزاین و پوسترهای)
توماس مارشاند ـ طراح گرافیک از فرانسه ـ برنامههایی
هستند که برای سیزدهمین یادبود مرتضی ممیز در نظر
گرفته شد هاند .گشایش این برنامهها دوم آذر در تاالر
شهناز خانه هنرمندان است و بازدید از نمایشگا هها تا
هشتم آذر ماه ادامه خواهد داشت .مرتضی ممیز متولد ۴
شهریور ،۱۳۱۵طراح گرافیک ،تصویرگر و استاد دانشگاه
بود که به عنوان پدر هنر گرافیک ایران شناخته می شود.

سمفونیسرقت!

اکــرم انتصاری  -پیشرفت
موسیقی بــا شکل
گــــــرفــــــتــــــن
اصــطــاحــات
جــــــدیــــــدی
هــــمــــزمــــان
شده است« .کاور» یکی از همان
اصطالحات جدید است که به
واسطه موسیقی پاپ بیشتر با
آندرگیریم.تعریفهایزیادی
درباره کاور آهنگ وجود دارد

در گفت و گو با کریستف رضاعی
آهنگ ساز مطرح شد

«کاور»پدیده موسیقی
مدرن ،با رعایت حقوق
مولف
کریستفرضاعی،آهنگسازایرانی-
فرانسوی آثاری مانند «در دنیای تو
ساعتچنداست»«،کنعان»و«اژدها
واردمیشود»است.بااوکهبهتازگی
موسیقی«گلیجان»ویبدوناجازه
روی تبلیغ یک محصول در تلویزیون
نشسته است ،درباره اصطالح «کاور» و «حق
کپیرایت»صحبتکردیم:
سال هاست که در ایران به خصوص در تلویزیون از موسیقی
آهنگ سازها بدون اجازه در برنامه های مختلف استفاده می
شودبیآنکهدستکماسمآهنگسازدرگوشهکادرجابگیرد
تا مردم با آن آشنا شوند .از آن جا که حق کپی رایت هم تعریف
نشده است دست مان بسته است .کاور بدون ذکر اسم و حق
مولف هم شکل جدیدی از نبود همین قانون است .زمانی که
سازبندی و تنظیم یک آهنگ تغییر نکند و موسیقی آن کامل
یا با حذف های کوتاهی اجرا شود ،کاور اتفاق می افتد .به این
اتفاقدرموسیقیکالسیک«اجرا»میگویند.فرضکنیدآثار
بتهوونراانتخابکردهاید.اینیعنیهمزماندرحالاجرای
نت های بتهوون هستید و هم از توانایی خودتان که مجری اثر
هستید،درانتقالاحساستانبهمخاطباستفادهمیکنید.
برای مثال در آلبوم «در دنیای تو ساعت چند است؟» ملودی
خارج از متن آهنگ « »Ki Saرا یک آهنگ ساز کوبایی در سال
 1940میالدینوشتهاست.اینموسیقی،متنیهمبهزبان
اسپانیولی که زبان کوبایی هاست داشته و عنوان آن تکرار
سه باره کلمه کوبایی « »quizasبه معنی «ممکنه» است که
بعدهابهخاطراجراهایمختلفگروههایمعروفآمریکاییو
انگلیسیبهآهنگ«»perhapsهمشناختهشد.ایناجراهای
مختلف که گاهی با تنظیم ،سازبندی مجدد و گاه ریتم کمی
متفاوتهمراهبود،باعثمحبوبیتبیشترایناثرشدودراصل
به شناخته تر شدن آن کمک کرد .اما حق مولف این ملودی
همیشهمتعلقبههمانآهنگسازاصلییعنی«اسوالدوفارس»
استکهنامشدرانتهایفیلم«دردنیایتوساعتچنداست؟»
ذکرشدهاست.منبهعنوانآهنگسازحقدارمآهنگ«مرغ
سحر» را دوباره تنظیم کنم و مثال به جای نی و سه تار ،از یک
ارکسترزهیاستفادهکنمامابارعایتحقوقمولف.دردنیااین
حق به صورت قانونی تعریف شده است و می توان از طریق آن
اقدامکردامادرایرانبایدخودفردبهسراغمولفبرود.مولف
میتواندپیشنهادتانراباشرطوشروطبپذیردیابهطورکلی
باآنمخالفباشد.
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اماسادهترینشایناستکهلباسآهنگعوضمیشود.اسکلتآهنگ
وسازبندیآنتغییرنمیکنداماپوششونمایآنمتفاوتمیشود.حال
اگردرکاورآهنگ،حقمولفرعایتنشود«کپی»صورتمیگیردوجدا
از بحث حقوقی آن ممکن است یک آهنگ را در جایی که نباید ،شنید.
مانند شنیدن یکی از قطعه های بتهوون در اعالم ورود خودروهای

حمل زبــالــه .در ادامـــه گفت و
گــوی مــان را با استاد
مجید انتظامی
و کــریــســتــف
رضاعی از آهنگ
سازهایمشهور
کشور دربـــاره «کـــاور» و رعایت«
حق کپی رایت» در موسیقی می
خوانید و با چند نمونه آهنگ که
می توانستند کاورهای قانونی
یک اثر باشند ،آشنا خواهید شد.

آهنگهاییکه
«بیاجازه»کاور شدند

گفت و گو با استاد مجید انتظامی آهنگ ساز «از کرخه تا
راین» و «بوی پیراهن یوسف»

نبود حقکپی رایت مانعاعتراض است

آهنگیرامیشنویدوبهتکاپومیافتیدکهاصلاینموسیقی
را ِکی و کجا شنیده اید .این اولین مواجهه با قطعه آهنگ کاور
شده است .قطعه هایی که در ادامه نام می بریم می توانستند
مصداق هایی از کاور آهنگ باشند در صورتی که نام آهنگ
ساز اصلی در آن ها ذکر می شد اما ما هر چه تالش کردیم و
در معرفی آهنگ های زیر گشتیم ،نامی از آهنگ ساز اصلی
پیدانشد.

شکل دیگر ،استفاده از موسیقی بدون در نظر گرفتن حقوق کپی رایت است .به این معنی که
قسمتیازیکموسیقیبدونهیچدخلوتصرفیوبدوننامبردناسمیازصاحباثردرجایگاه
دیگری استفاده می شود که عمدتا بی ربط به آن موسیقی است .موسیقی های استاد مجید
انتظامی جزو این دسته موسیقی است .با او که این روزها بی حاشیه تر از قبل مشغول نوشتن
چند قطعه موسیقایی جدید و البته در حال درمان و فیزیوتراپی است ،هم صحبت شدیم .کم
مهری مسئوالن آزرده خاطرش کرده بود اما می گفت هنوز به رسم پدر ،مهربانی و مهربانی و
مهربانی منش اش است.

▪عاشقانه-فرزادفرزین
آهنگ«عاشقانه»فرزادفرزین رادریکسریالنمایشخانگیبه
همیننامبهخاطربیاورید.اینآهنگقطعه«تملیمعاک»عمرو
دیاب خواننده  57ساله و پرآوازه مصری است که در  17ژوییه
سال 2000منتشر و به یکی از پرفروش ترین آهنگ های عربی
تبدیل شد .این خواننده به واسطه تلفیق موسیقی عربی و پاپ
بسیارمحبوباستو«نورالعین»یکیدیگرازآهنگهایمعروف
اوست .قطعه «تو نزدیکی» ساخته فرزاد فتاحی و خوانندگی
فرزادفرزین،بهنامصفویوعلیاصحابینیزازآهنگقطعه«Na
»TiHeneseدسپیناوندیخوانندهیونانیاست.

بله .ما در ایران قانون کپی رایت نداریم .به همین دلیل این اتفاق بارها تکرار می شود و بی آن که
به جایی برسد ،باز می ماند .در دنیا این طور است که بدون رضایت کتبی آهنگ ساز به عنوان
مولف در پرونده فیلم به آن ترتیب اثر داده نمی شود .اما در ایران این حرف ها معنایی ندارد.
زمانی که موسیقی نوشته ،ضبط و وارد بازار موسیقی شود دیگر از دسترس آهنگ ساز خارج
می شود و او حتی نمی تواند به آن اعتراض کند .حال ما هر چه بگوییم این موسیقی برای فضای
دیگری نوشته شده و شان خود را دارد.

▪دیوانهشهر-حمیدهیراد
قطعه«دیوانهشهر»هیراد،کاوریازآهنگتیستوآهنگساز
هلندیاست.درمشخصاتاینآهنگکهبرایتیتراژسریال
نمایش خانگی گلشیفته ساخته شده ،نام آهنگ ساز «حمید
هیراد» ذکر شده است .هرچند این خواننده پاپ چند روز
پیش در«حاال خورشید» پیام تیستو به او را نشانه رضایت وی
دانستاماایندلیلکاوربیاجازهنمیشود.
▪دلدادگان-مسعودسخاوتدوست
با یک بار شنیدن موسیقی تیتراژ ابتدایی «دلدادگان» ساخته
مسعود سخاوت دوست متوجه شباهت عجیبش به موسیقی
سریال خارجی «وست ورلد» ساخته رامین جوادی می شوید.
با این تفاوت که به دلیل استفاده از سازهای دیگر ،موسیقی
دلدادگان کمی تلطیف شده است .رامین جوادی به تازگی
جایزه گرمی را برای موسیقی سریال «بازی تاج و تخت» به خانه
برد.
▪بچههایآلپساختهمجیدانتظامی
کودکیبسیاری از نسل ها با موسیقی ابتدایی
خاطره شیرین
ِ
«بچههایآلپ»زندهمیشود.اینموسیقیخاطرهساز،بخشی
از موسیقی «زال و سیمرغ» مجید انتظامی است که در همان
سالهاجایگزینقطعهآهنگژاپنیشدامانامیازصاحباثر
برده نشده است .قسمت دیگری از همین موسیقی هم برای
پویانمایی مارکوپولو استفاده شده و باز هم نامی از انتظامی به
عنوانآهنگسازاثرنیست.

-ازموسیقیهایشمازیاداستفادهمیشود،البته«بدوناجازه».

-واکنشیبهایناتفاقاتنداشتید؟

چونزیرساختهافراهمنیستاعتراضوپیگیریهمبهجایینمیرسد.بههمیندلیلممکن
است نوای موسیقی ها را بدون اجازه مولف در هرجای غیر منتظره ای بشنوید مانند موسیقی
زال و سیمرغ در بچه های کوه آلپ .راستش اول غصه خوردیم و بعد عادت کردیم.
-اینروزهایمجیدانتظامیچطورمیگذرد؟

مدتهاستموسیقیبرایسینمانساختهام.درگیرپدربودمواالن خودمدچارمشکلکمروگردن
شدهام.نمیتوانممانندقبلپشتدستگاهبنشینمونتبنویسم.فیزیوتراپیوورزشمیکنم.آدم
تازمانیکهنفسمیکشدکهنبایدکارکند.البتهنهاینکهفکرکنیدتارکدنیاشدهباشم،مشغول
نوشتنقطعهجدیدیهستمتاآنراباهمسرمدریککنسرتاجراکنم.
بشنوند.

-امیدوارمان کردید .مــردم دوســت دارنــد آثــار جدیدتان را

تمامتالشمرامیکنمامادلگیرم.بزرگانوباسوادهایموسیقیخانهنشین
شده اند .انگار این جا همه چیز مطرح است جز اصل هنر .شخصی را که
صالحیت اظهار نظر درباره موسیقی ندارد ،به تلویزیون می آورند و درباره
موسیقی از او فتوا می گیرند .او هم داد وافریادا برای موسیقی می زند و
باسوادهایاینعرصهکهدرخانهبرنامهرامیبینندباخودفکرمی
کننداینچهمیگوید؟پسماچهخواندهایم؟
-چرانارضایتیخودرااعالمنمیکنند؟

معلوماست.میگوینداینهمهسالکارنکردیم،چندسال
دیگر هم کار نمی کنیم .مسئوالن باید به آن ها رسیدگی
مادیومعنویکنند.عجیبنیستکهخودشانبهچهره
ایدرموسیقیدکترایافتخاریموسیقیونشاندرجه
یک هنری بدهند اما درباره او کوتاهی کنند؟ اگر بگویم
پدرمچقدرحقوقمیگرفتازخودمخجالتمیکشم.
ما دوست نداشتیم این ها را بگوییم و همین شد که هیچ
وقت صدایمان درنیامد .یکی از دیالوگ های پدرم این بود
کهمابامهربانیکارکردیم.مهربانی،مهربانی،مهربانیولیبا
مامهربانینکردند.منهمیشهاینجملهراازخودممیپرسمو
میگویمخوبشدالاقلچندقطعهماندگارساختمکهچهارنفر
باآنخاطرهبسازند.

...
اخبار

سینمانوعیزورگوییدرمقایسه
با کتاب دارد
هوشنگ مــرادی کرمانی در
جشن هفته کــتــاب و کتاب
خــوانــی گــفــت :کــتــاب تمام
احساس خواننده را درگیر
میکند ولــی سینما نوعی
زورگــویــی در قیاس با کتاب
دارد .به گزارش روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه
ملی ایران ،مرادی کرمانی در جشن هفته کتاب و کتاب
خوش خواندن» با اشاره به این نکته
«حال
خوانی با شعار
ِ
ِ
که سینما هرچه دارد از کتاب دارد ،ابراز کرد« :بیشتر
فیلمهای موفق تاریخ سینما ،اقتباس از کتاب بوده اند و با
آن که مشمول زمان شده اند ،آن فیلمها هنوز و همچنان
هست اما مزیت سینما ،بر ایجاز آن است ».وی ادامه داد:
«با این حال ،کتاب بیشتر ما را به فکر وا میدارد و همیشه
تازگی دارد ولی فیلم کهنه میشود».

ارکسترمجلسیتهراندربرجمیالدمینوازد
ارکستر مجلسی ایران به رهبری
منوچهرصهباییامروز( ۲۲آبان)
درمراسماختتامیهسیوپنجمین
جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه
تهران چهار اثــر کوتاه از یوهان
اشتراوسشامل«پیتزیکاتوپولکا»
و«مارشرادیسکی»،دیمیتریشوستاکوویچشامل«والس
از سوئیت جاز شمار ه دو» و حسین دهلوی شامل بخشی از
سوئیت«بیژنومنیژه»رااجراخواهدکرد.
ارکسترمجلسیایرانبهرهبریمنوچهرصهباییومدیریت
منیژه صهبایی ،فروردین سال  ۹۶با هدف ارائه موسیقی
کالسیکجهانیوارتقایفرهنگشنیداریاعالمموجودیت
کرد.
این مجموعه موسیقایی به منظور ارائه رپرتوار موسیقی
ایرانی و جهانی تشکیل شده و هدف آن اجرای موسیقی
مجلسیدرسطحینزدیکبهاستانداردجهانیاست.

آن چه «جورج مارتین» دربار ه بازی تاج و
تختفاشکرد
«جورج آر.آر مارتین» رماننویس
 ۷۰ساله آمریکایی در گفت وگو
با گاردین درباره نوشتن مجموعه
رمانهای «ترانه یخ و آتش» که با
نوشتن رمــان «بــازی تاج و تخت»
آغــاز شد ،توضیح داد :زمانی که
نوشتن را آغاز کردم ،نمیدانستم چه کار کنم و فکر میکردم
احتماال یک داستان کوتاه باشد و به تدریج شروع به خلق و
کاوش چند خانواده کردم تا در نهایت جهانی که آغاز کرده
بودم،جانگرفت.
وی همچنین فاش کرد که عالوه بر نوشتن پنج داستان
پسانگردرباره«بازیتاجوتخت»،مشغولنوشتنچندین
داستان دیگر برای شبکه « »HBOنیز هست که البته
اکنوننمیتوانددربارهآنهاصحبتکند.
«جورج آر.آر .مارتین» به عنوان نویسنده رمانهای
«ترانهیخوآتش»،سال ۱۹۹۶قراردادنگارشس هجلد
از این مجموعه را امضا کرد و حاال که ۲۰سال از آن زمان
گذشته ،او همچنان درگیر نگارش هفتجلدی پرفروشش
است .پنجمین قسمت از این مجموعه رمان تخیلی سال
 ۲۰۱۱به بازار آمد .مجموعه رمان «مارتین» بخش قابل
توجهی از شهرت خود را به اقتباس تلویزیونیاش که «بازی
تاج و تخت» نام دارد  ،مدیون است.
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